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Subvencions per al foment de la participació en activitats 
extraescolars - Modalitat individual. 
CURS 2010-2011 
Resum de la convocatòria (la informació completa la podeu consultar a la resolució del DOGC núm 5639 – 
31/05/2010 ) 

 
 
1.  A qui va dirigit? 

 
A l'alumnat dels centres educatius que imparteixin ensenyaments d'educació infantil de segon 
cicle i/o ensenyaments obligatoris de la ciutat de Barcelona, sufragats amb fons públics, provinent 
de famílies que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides, per tal de fomentar la 
seva participació en activitats extraescolars amb finalitat educatives i de cohesió social. 

 
2. Presentació de sol.licituds del curs 2010-11 

 
Del 4 al 28 de gener de 2011 ambdós inclosos. 
 

3. Requisits 
 

Per esdevenir beneficiaris d'aquest ajut, les famílies han de complir els següents requisits: 

a) Tenir l'alumne/a matriculat en un centre educatiu de la ciutat de Barcelona sufragat amb fons 
públic. Aquest alumnes hauran d'estar cursant estudis de segon cicle d'educació infantil o 
ensenyaments obligatoris. 

b) Tenir l'alumne/a inscrit en una o diverses activitats extraescolars en un centre educatiu de 
segon cicle d'educació infantil o ensenyament obligatoris. Aquestes activitats extraescolars hauran 
de ser subvencionades en la primera modalitat (subvencions a les associacions de mares i pares 
d’alumnat). A l'efecte, l'AMPA de cada centre educatiu disposa d'informació sobre les activitats 
extraescolars que esdevenen subvencionables. 

c) La renda de les famílies que sol·licitin l'ajut en el darrer exercici fiscal liquidat, corresponent a 
l'any 2008, haurà d'ésser inferior als llindars màxims de renda que s'especifiquen a continuació: 

Famílies de dos membres:  17.377,00 euros. 

Famílies de tres membres:  22.820,00 euros. 

Famílies de quatre membres: 27.069,00 euros. 

Famílies de cinc membres:  30.717,00 euros. 

Famílies de sis membres:  34.241,00 euros. 

Famílies de set membres:  37.576,00 euros. 

Famílies de vuit membres:  40.882,00 euros. 

 

A partir del vuitè membre, s'afegiran 3.282,00 euros per cada nou membre computable. 

Tindrà el mateix efecte excloent l'existència d'activitats econòmiques de què siguin titulars els 
membres computables de la família, per les quals hagin tingut el darrer any fiscal un volum de 
facturació superior a 155.500,00 euros. 

Per a la determinació de la renda anual es tindrà en compte la suma de rendiments, imputacions 
de renda i guanys i pèrdues patrimonials declarats o declarables en l'impost sobre la renda de les 
persones físiques de l'exercici 2008 i corresponents a cada un dels membres computables de la 
unitat familiar. 
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La quantia es calcularà realitzant les següents operacions amb les quantitats que figuren a les 
caselles que s'indiquen de les respectives declaracions de tots els membres computables de 
l'IRPF de l'exercici de 2008:   450 + 452 – 454 + 457 -459 + 460 

En el cas de no haver fet declaració de la renda en l'exercici 2008, per no tenir obligació de fer-ho, 
es tindrà en compte la suma dels rendiments del treball, els rendiments del capital mobiliari, 
guanys patrimonials sotmeses a retenció menys les despeses deduïbles del treball. 

En el supòsit que les persones sol·licitants no puguin adjuntar la documentació referida a la 
capacitat econòmica i estiguin rebent assistència social rellevant, el Consorci d'Educació podrà fer 
una valoració estimativa dels ingressos d'acord amb la informació de què disposi. 

 
4. Sol·licituds i documentació 
 

Les sol·licituds, juntament amb la documentació acreditativa, es presentaran en el centre educatiu 
on l'alumnat estigui matriculat i es formalitzaran mitjançant els impresos normalitzats que estaran 
a disposició de les persones interessades a la pàgina web del Consorci d'Educació de Barcelona 
http://www.edubcn.cat i a l'Oficina d'Atenció del Consorci d'Educació de Barcelona. 

A la sol·licitud s'haurà de declarar el nombre de membres de la unitat familiar que conviuen en el 
mateix domicili, indicant nom, cognoms i NIF de cada un d'ells. 

Pels residents a la ciutat de Barcelona, els membres de la unitat familiar, declarats a la sol·licitud, 
es comprovaran d'ofici a través del Padró Municipal. Caldrà aportar autorització, signada per tots i 
cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consorci d'Educació pugui sol·licitar 
informació a l'Ajuntament de Barcelona. En el cas que no s'autoritzi, caldrà aportar volant de 
convivència dels membres de la unitat familiar. 

Les famílies que resideixin fora de la ciutat de Barcelona hauran d'aportar volant de convivència 
dels membres de la unitat familiar, emès per l'Ajuntament del municipi de residència. 

 
5. Documentació  
 

Les sol·licituds s'hauran d'acompanyar, a més, de la següent documentació: 

A. Una fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor. 

B. Una fotocòpia del llibre de família, si s'escau. 

C. Una declaració (d'acord amb el model normalitzat de sol·licitud) on es faci constar: 

- Si s'han sol·licitat i/o obtingut altres ajuts o subvencions o si es pretenen sol·licitar, amb 
referència a les quantitats sol·licitades o concedides, i amb el compromís de comunicar al 
Consorci d'Educació de Barcelona la percepció de qualsevol ajut o subvenció. 
- Una declaració del sol·licitant conforme es troba al corrent en les seves obligacions 
tributàries. 

D. Una declaració dels ingressos familiars, amb dues possibilitats: 

de l’exercici 2008: 

Les rendes de l'exercici 2008 declarades a la sol·licitud, es comprovaran d'ofici a través de 
l'Agència Tributària. Caldrà aportar autorització, signada per tots i cadascun dels membres de 
la unitat familiar, per tal que el Consorci d'Educació de Barcelona pugui sol·licitar a l'Agència 
Tributària dades relatives a la renda familiar. 
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de l’exercici actual: 

Si es desitja acreditar la renda familiar actual, per ser aquesta manifestament inferiors als del 
2008, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d'ingressos de 
cadascun dels membres de la unitat de convivència: 

Declaració de l'IRPF 2009, si se'n disposa, o la documentació que s'indica en cada cas: 

-Els treballadors per compte aliena: 
Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral, emès per la Seguretat Social. 

Original i fotocòpia dels fulls de salari corresponents a l'any 2009 o 2010. 

-Els treballadors autònoms o empresaris: declaracions trimestrals de l'IRPF, i IVA 

-Les persones en situació d'atur: certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat, en 
que consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia. 

-Les persones que percebin la Renda Mínima d'Inserció: certificat acreditatiu actualitzat. 

-Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia 
actualitzada. 

 

En el supòsit que les persones sol·licitants no puguin adjuntar la documentació referida a la capacitat 
econòmica i estiguin rebent assistència social rellevant, el Consorci d'Educació podrà fer una 
valoració estimativa dels ingressos d'acord amb la informació de què disposi. 

 
6. Pagament  
 
L'import de la subvenció corresponent serà el resultat de dividir l'import total del crèdit disponible 
entre el nombre d'alumnes corresponents a les sol·licituds admeses. En qualsevol cas, l'import 
màxim concedit per a cada alumne/a i activitat serà de 100,00 euros. Per a l'alumnat amb necessitats 
educatives especials que estigui matriculat en centres d'educació especial o en centres ordinaris que 
participin en processos d'inclusió serà de com a màxim 150,00 euros per alumne/a i activitat. 

En cap cas aquesta subvenció podrà ser superior al cost de l'activitat suportat per la família. 

El pagament d'aquesta subvenció s'efectuarà per transferència als números de compte indicats per 
les associacions de pares i mares d'alumnat en la seves sol·licituds de subvencions un cop resolta la 
convocatòria. 

 

7. Normativa 

Resolució del Consorci d'Educació de Barcelona, sobre aprovació d'unes bases. DOGC núm. 
5639 - 31/05/2010 

Resolució per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Comissió Permanent del Consell de 
Direcció, del Consorci d'Educació de Barcelona de 17 de maig de 2010 pel qual s'aproven les 
bases de les subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnat, per al foment de la 
participació en activitats extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics i s'obre la 
convocatòria pública per al curs 2010-2011. 

 


